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Ondersteuningsreglement: 

Dorpsmakers - Speelstraten  

1. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

 Speelstraat: een straat die (of een straatdeel dat) tijdens een schoolvakantie, verlengd 

weekend of officiële buitenspeeldag met toelating van het bevoegde orgaan, voor een 

vooraf bepaalde duur (minimaal 1 dag, maximaal 14 dagen) en op vooraf aangegeven 

speeluren, afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, zodat volwassenen en kinderen er 

vrij kunnen spelen en bewegen in een autoluwe straat. 

 Straatdeel: deel van een straat gelegen tussen twee kruispunten. 

2. Doel ondersteuningsproduct 

Via de ondersteuning van speelstraten draagt het district bij aan een kindvriendelijke 

omgeving en sociale cohesie in de buurt. 

3. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 april 2021. 

4. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Ekeren. 

5. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden 

voldoen: een individuele burger of bewonersgroep zijn en gevestigd zijn in het district 

Ekeren. 

 

Politieke partijen, verenigingen en scholen komen niet in aanmerking. 

  



 

  

 22 maart 2021 2/5 Ondersteuningsreglement: Dorpsmakers – Speelstraten 
Goedgekeurd tijdens Districtsraad  

 

 

6. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Elke speelstraat die doorgaat in het district Ekeren. 

Om de ondersteuning te krijgen, moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

 de duur van de speelstraat kan niet langer zijn dan de duur van de desbetreffende 

schoolvakantie, het verlengde weekend of de buitenspeeldag; 

 de initiatiefnemer dient de ter beschikking gestelde informatieflyers in alle brievenbussen 

te deponeren van de desbetreffende straat of het desbetreffende straatdeel om 

buurtbewoners op de hoogte te brengen en de contactgegevens kenbaar te maken 

waarlangs eventuele opmerkingen of bezwaren geuit kunnen worden;  

 bij een aanvraag voor een speelstraat in een straat waar eerder reeds een speelstraat 

heeft plaatsgevonden, voegt de initiatiefnemer bij de aanvraag een beknopte evaluatie 

van de vorige speelstraat toe; 

 de ondersteuning kan gebruikt worden voor de aankoop van hapjes, drankjes en klein 

spelmateriaal;  

 cateringmateriaal moet steeds duurzaam materiaal zijn;  

 het districtslogo van Ekeren is duidelijk aanwezig in de straat tijdens de hele duur van de 

speelstraat; 

 vijf peters/meters geven zich via het aanvraagformulier vrijwillig op om aanwezig te zijn 

op straat tijdens de speeluren.  

Randvoorwaarden en verantwoordelijkheden van de opgegeven peters/meters: 

o zij wonen in de directe nabijheid van de speelstraat; 

o zij plaatsen de straatafsluitingen bij aanvang en einde van de speeluren, gedurende 

de hele periode van de speelstraat; 

o zij houden informeel toezicht op het goede verloop van de speelstraat; 

o zij zijn aanspreekpunt voor het district, de stedelijke diensten en de bewoners; 

o zij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen; 

o gedurende de speeluren houdt op elk moment minstens één peter of meter 

informeel toezicht op het goede verloop van de speelstraat. 

 

Initiatieven die niet in aanmerking komen: 

 initiatieven die enkel gericht zijn op religiebeleving; 

 louter winstgevende en commerciële initiatieven; 

 initiatieven die al ondersteund worden met een stedelijke en/of districtsondersteuning via 

een afsprakennota en/of een overeenkomst. 

  



 

  

 22 maart 2021 3/5 Ondersteuningsreglement: Dorpsmakers – Speelstraten 
Goedgekeurd tijdens Districtsraad  

 

 

7. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag moet digitaal worden ingediend via de verenigingendatabank, 

ten laatste op: 

 15 februari voor speelstraten tijdens de paasvakantie of de officiële buitenspeeldag; 

 15 maart voor speelstraten tijdens de dag van de Arbeid, Hemelvaart en Pinksteren; 

 10 mei voor speelstraten tijdens de maand juli; 

 10 juni voor speelstraten tijdens de maand augustus; 

 15 september voor speelstraten tijdens de herfstvakantie of Wapenstilstand; 

 5 november voor speelstraten tijdens de kerstvakantie; 

 1 januari voor speelstraten tijdens de krokusvakantie. 

De ondersteuning kan per straat(deel) worden aangevraagd voor maximaal één speelstraat 

per maand. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad aan de aanvrager een 

melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige 

aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 5 kalenderdagen. 

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag 

geweigerd worden. 

8. Beslissing 

Het bevoegde orgaan beslist over de aanvraag en het bedrag van de ondersteuning na 

ontvangst van het volledige dossier. 

9. Financiële ondersteuning 

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening:  

het totale bedrag van de ondersteuning bedraagt 15 euro per dag dat de speelstraat 

plaatsvindt.  

De maximale ondersteuning bedraagt €210 (voor een speelstraat met de maximale duur van 

14 dagen). 

10. Termijnen voor uitbetaling 

De ondersteuning wordt als volgt uitbetaald:  

binnen een termijn van 21 werkdagen na het indienen van de inhoudelijke rapportage zoals 

voorzien in artikel 12. 
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11. Niet-geldelijke ondersteuning 

De ontvanger krijgt bijkomend de volgende ondersteuning:  

 een korting van maximaal 20 euro in de huurprijs van spelmateriaal bij buurtsport 

Antwerpen of het district Ekeren; 

 de stedelijke bevoegde diensten voorzien het nodige materiaal om de speelstraat af te 

sluiten. 

12. Inhoudelijke rapportage 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:  

uiterlijk één maand nadat de speelstraat plaatsvond, dient de ontvanger het inhoudelijk 

verslag, een sfeerfoto en een groepsfoto van de speelstraat digitaal in via de 

verenigingendatabank. 

13. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het ondersteuningsreglement Dorpsmakers Ekeren 

ter ondersteuning van straat- en buurtinitiatieven goedgekeurd met het districtsraadsbesluit 

van 25 november 2019 (jaarnummer 156). 

14. Overgangsmaatregelen 

Aanvragen die zijn ingediend voor april 2021 en die betrekking hebben op een speelstraat 

die plaatsvindt in juli 2021, worden behandeld volgens de bepalingen van het oude 

reglement. 

15. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

 

Het reglement toelating tijdelijk gebruik van een straat als speelstraat, goedgekeurd met het 

gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2021 (jaarnummer 89). 

 

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

 

 



 

  

 22 maart 2021 5/5 Ondersteuningsreglement: Dorpsmakers – Speelstraten 
Goedgekeurd tijdens Districtsraad  

 

 

Het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 dat het koninklijk besluit van 1 december 1975 over 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wijzigt door onder andere de 

inrichting van speelstraten te voorzien. 

 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer. 

 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

  


